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Plattegrond van Inleiding 
Mariembourgdoorjacob Tussen E e n en Haulerwi jk ligt dicht bij de grens tussen Drenthe en 
van Deventer. Fr ies land de Zwartendijksterschans, een aarden verdedigingswerk uit 

de Tachtigjarige Oor log . I n 1929 schonk de familie Lin thors t H o m a n 
het terrein met de vervallen schans aan de Stichting Oud-Drenthe die 
i n dat j a a r werd opgericht. Dankzi j de inspanningen van Overdiep en 
V a n Giffen kon de schans in de j a r e n vijftig opnieuw onder profiel 
worden gebracht. De schans geeft een goed beeld van een eenvoudige 
vierhoekige versterking met bastions uit 1593. Wat aan het huidige 
beeld ontbreekt, is de oorspronkeli jke landschappelijke situatie waar
b innen de schans zijn functie had. De uitgestrekte veengebieden op 
de grens van Fr ies land en Drenthe zijn alle ontgonnen, zodat niet 
langer zichtbaar is dat de Zwartendijksterschans de enige verbindings
weg door het veengebied bestreek. 

De interesse van Overdiep voor de ligging en de historische 
betekenis van de Zwartendijksterschans en soortgelijke verdedigings
werken in Noord-Nederland leidde tot een publikatie over de strijd in 
de j a r e n 1589-1594 tussen W i l l e m Lodewijk en Verdugo.^ Wi l l em 
Lodewi jk was stadhouder en kapitein-generaal van Fries land en de 
Groninger Ommelanden . Verdugo voerde, als Spaans stadhouder en 
kapitein-generaal van Fr ies land, Gron ingen , Overijssel en L ingen , in 
1589 het gezag in het gebied dat nog in Spaanse handen was: de stad 
Gron ingen , Drenthe en de kop van Overijssel. 

E e n bijdrage over vestingbouw in deze bundel is door de belang
stelling van Overdiep voldoende verklaard. De keuze van het onder
werp vraagt echter een korte toelichting. Ti jdens een werkcollege 
Nieuwe Geschiedenis onder le iding van E . H . Waterbolk werkte ik in 
1972 aan een bijdrage over een manuscript Van de Fortificatie d-At in de 
universiteitsbibliotheek te Gron ingen wordt bewaard. H e t manuscript 
is van de hand van de Leidse hoogleraar Petrus van Schooten, dateert 
ui t 1656 en geeft een ind ruk van het onderwijs i n de vestingbouw, de 
Duytsche Mathematique, dat i n de zeventiende eeuw aan de Leidse 
Hogeschool i n de Nederlandse taal werd gegeven. 

I n de laatste j a r e n is een aantal publikaties verschenen waarin de 
vestingbouw in de tweede helft van de zestiende eeuw en de zeventiende 
eeuw aan de orde komt.^ Daarnaast verscheen een gedetailleerde studie 
over het onderwijs in de vestingbouw aan de Nederlandse universiteiten 
in de zeventiende en de achttiende eeuw door V a n Winter.'^ Deze 
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publikaties beslaan de periode waar in in Neder land een versterkings
methode tot ontwikkel ing komt die later bekend werd als het 
Oudneder landse stelsel. Hoewel het manuscript van Petrus van 
Schooten niet onbekend was,"^ is er geen aandacht aan besteed door 
V a n Maanen en V a n Winter.-^ Uitgaande van de vele nieuwe gegevens 
en het manuscr ipt van Petrus van Schooten zullen we nagaan welke 
plaats het onderwijs i n de Duytsche Mathematique inneemt bij de 
ontwikkeling van de vestingbouw in de eerste helft van de zeventiende eeuw. 

Vestingen in de Zuidelijke 

Nederlanden langs de 

grens met Frankrijk. 

Legenda: 

1 volledige omwalling met 

bastions volgens de 

Italiaanse methode; 

2 steden en forten met 

enkele bastions; 

3 ontwerp voor volledige 

omwalling. (Tek. Vakgroep 

Archeologie;J.H. Zwier). 

Grensvest ingen en dwangl<astelen 
Italiaanse ingenieurs hebben omstreeks het midden van de zestiende 
eeuw een grote ro l gespeeld bij de invoering van een nieuwe 
versterkingsmethode in de Zuidelijke Nederlanden, nadat was gebleken 
dat de middeleeuwse muren en torens niet langer bestand bleken te 
zijn tegen het moderne geschut. Als gevolg van de strijd tussen Frans I 
en K a r e i V waren de ingenieurs i n eerste instantie werkzaam langs de 
grens met F rankr i jk waar de vestingwerken van een groot aantal ste
den werden verbeterd. I n veel gevallen waren de steden nog omgeven 
door de middeleeuwse muren en torens. De verbeteringen bestonden 
uit de aanleg van bastions met teruggetrokken flanken, zoals i n Italië 
gebruikeli jk was. I n de teruggetrokken f lanken bouwde men kazemat
ten voor de opstelling van geschut waarmee het grachtgedeelte voor 
de courtine kon worden bestreken. Veela l ging het om de aanleg van 
enkele bastions op bedreigde punten langs de oude ommuring, maar 
in een aantal gevallen is een geheel nieuwe vesting aangelegd volgens 
de Italiaanse methode. 

H e t kartografische werk dat Jacob van Deventer in opdracht van 
Phil ips I I i n de Zuidel i jke Neder landen verrichtte, laat zien dat men 
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over een grondige terreinkennis beschikte. Naast de plattegronden 
die V a n Deventer tekende, bevindt z ich een groot aantal ontwerp
tekeningen van Nederlandse vestingen in archieven in Spanje en 
I tal ië die door V a n den Heuve l zijn bestudeerd. Hi j maakte duidelijk 
welke ro l de tekeningen van de ingenieurs speelden in het proces 
tussen ontwerp en uitvoering. 

T o t de vrede die Frans I en Phi l ips I I i n 1559 te Ca teau -Cambrés i s 
sloten, waren de Italiaanse ingenieurs i n de Zuideli jke Nederlanden 
werkzaam. De grens tussen Frankr i jk en de Zuideli jke Nederlanden 

2 v iel ongeveer samen met de waterscheiding tussen de rivieren Somme 
Plattegrond van en Oise in Frankr i jk enerzijds en de Schelde en de Sambre in de 
Mariembourg door Jacob Zuidel i jke Neder landen anderzijds, terwijl i n het oosten de Maas de 
van even er. grens vormde (afb. 1). Dankzij de stadsplattegronden van V a n Deventer 

weten we welke steden van nieuwe vestingwerken werden voorzien. 
Naast de vooruitgeschoven vestingen Grevelingen, Hesdin en Bapaume 
in het westen, blokkeerden Cambra i , Landrecies en Char lemont de 
toegangsroutes langs de r ivieren. I n het oosten was de stad Thionvi l le 
aan de Moezel van belang voor het behoud van Luxemburg , wat blijkt 
ui t het grote aantal ontwerpen voor de verbetering van de vesting
werken van Thionvi l le .^ Vee l steden behielden hun middeleeuwse 
ommur ing , h ier en daar versterkt met een enkel bastion op een 
bedreigde plaats, zoals i n St. O m e r en Bethune . Daarnaast ontstond 
een aantal nieuwe steden, opgezet volgens een regelmatig patroon 
met een samenhangend systeem van bastions: Mariembourg (afb. 2), 
Phil ippevil le en Hesd in zijn daarvan de voorbeelden.^ 



Bij de verplaatsing van het strijdtoneel naar de Noordelijke 
Neder landen hebben Italiaanse ingenieurs ook daar een rol gespeeld. 
Vee l ontwerpen voor moderne vestingwerken volgens het Italiaanse 
stelsel zijn bekend; weinige zijn echter uitgevoerd. I n de meeste gevallen 
betrof het een ontwerp voor of de bouw van een dwangburcht of 
citadel om de opstandige steden in bedwang te houden: van de uit
gevoerde werken zijn de citadellen van Antwerpen en Groningen de 
bekendste voorbeelden.^ He t is duidelijk dat de dwangburchten binnen 
een geheel andere strategie pasten dan de b a r r i è r e van vestingen 
langs de Franse grens. 

Een ontwerp voor Wi l l emstad uit I 583 
I n de tweede helft van de zestiende eeuw waren de meeste steden in 
de Noordeli jke Neder landen nog versterkt met middeleeuwse muren 
en torens en op de meest bedreigde punten met een rondeel, verlaagde 
geschutstorens of andere aanpassingen. I n veel gevallen vormde de 
belegering en inname van opstandige steden in de beginjaren van de 
Tachtigjarige Oor log geen probleem voor het Spaanse leger. De nood
zaak tot verbetering van de vestingwerken werd na de inname van 
Haar l em in 1573 duidelijk en veel steden werden tegen de Spanjaarden 
versterkt met aarden wal len. V a n a f 1573 dateren de activiteiten van 
Nederlandse ingenieurs. Westra beschrijft h u n activiteiten in de perio
de 1573-1604.^ A a n de hand van de vestingontwerpen is te zien hoe 
z ich langzamerhand een systeem ontwikkelt dat later bekend wordt als 
het Oudnederlandse stelsel. I n tegenstelling tot de Italiaanse methode 
met teruggetrokken f lanken en kazematten, vaak van steen gebouwd, 
worden volgens de Nederlandse methode de wallen en bastions van 
aarde opgeworpen (afl. 7). De kazematten ontbreken, maar in plaats 
daarvan legt men rond de hoofdwal een voorwal of faussebraye van 
waaruit m e n de gracht kan bestrijken. 

Eers t zien we in de ontwerpen een enkel bolwerk op een bedreigde 
plaats, soms nog met teruggetrokken flanken volgens de Italiaanse 
methode. I n veel vroege ontwerpen is de afstand tussen de bastions 
onregelmatig evenals de vorm van de bastions. E e n frappant verschil 
is te zien i n twee ontwerpen van Adr i aan Anthoniszoon voor de stad 
Deventer.^^ H e t ontwerp uit 1594 toont een omwall ing met onregel
matige bastions waarvan de onderl inge afstand verschilt. De meeste 
aandacht heeft Adr i aan Anthoniszoon besteed aan de omwalling aan 
de zuidoostzijde van Deventer waar een stadsuitbreiding noodzakelijk 
was om de haven b innen de omwall ing te brengen. O o k zijn op het 
ontwerp enige sluisjes ingetekend die dienden om het water van de 
Schipbeek te benutten ten einde de waterstand van haven en grachten 
op pei l te houden. I n het ontwerp van 1599 is een omwalling met 
gelijkvormige bastions op regelmatige afstanden te zien volgens de 
Oudneder landse methode. 

H e t oudste ontwerp voor een uniforme omwall ing volgens het 
Oudneder landse stelsel dateert echter uit 1583: afbeelding 3 toont 
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Schets van Willemstad 

door Abraham Andnessen 

(1583). Algemeen Rijks

archief, Den Haag (ARA): 

Nassause Domeinraad, 

f881. (Foto ARA, 

Den Haag). 

een schets voor de nieuwe vesting Wil lemstad door Abraham 
Andriessen. Di t ontwerp voor Willemstad werd echter niet uitgevoerd. 
Adr i aan Anthoniszoon nam de werkzaamheden over en de binnen-
dijkse bastions van Wil lemstad werden voorzien van enigszins benepen, 
teruggetrokken f lanken met ronde schouders, zoals te zien is op een 
tekening van Symon Damass van Dueren uit 1586. De Roy van 
Zuydewijn beschrijft de betekenis van Willemstad als volgt: Het 
Oudnederlandse stelsel is in de bevestiging van Willemstad volledig tot wasdom 
gekomen... Een ontwerp van Adriaan Anthonisz voor de omwalling van 
Willemstad is tot heden niet gevonden. Ook andere bescheiden ontbreken voorals
nog, waardoor het niet mogelijk is een beeld te vormen van het werk dat hij daar 
heeft verricht.^'^ Zonder te tornen aan de betekenis van Adr iaan 
Anthonisz is het duideli jk dat de schets van Abraham Andriessen het 
uitgangspunt vormde voor de aanleg van Willemstad. De vorm van de 
bastions in zijn schets past ook beter bij het Oudnederlandse stelsel 
dan de hybride uitvoering die onder le iding van Adr iaan Anthonisz 
tot stand kwam. 
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Versterkingen in Noord-

Nederland gedurende de 

periode 1589-1594. 

(Tek. Vakgroep Archeologie, 

J.H. Zwier; naar Overdiep 

1970). 

Legenda: 

1 Zwartendijksterschans; 

2 Bellingwolderzijl; 

3 Bourtange. 

Andriessen behoorde met Jacques van Noye en J ean Schilde tot een 
groep Zuidnederlandse ingenieurs die tot de val van Antwerpen in 
1585 tijdelijk i n staatse dienst w a r e n . H e t lijkt geenszins uitgesloten 
dat de i d e e ë n voor een aarden omwall ing met een rechte hoek tussen 
de court ine en de f lanken van de bastions ook in de Zuidelijke 
Neder landen leefden. I n ieder geval maakt het ontwerp voor 
Wil lemstad duideli jk welk belang men hechtte aan een steunpunt in 
Brabant voor bevoorrading over water en de controle van de vaart op 
het Hol lands Diep . E e n haven, beschermd door een buitendijkse 
omwall ing met twee bastions, vormde een essentieel onderdeel van de 
vesting. A a n het ontwerp van Abraham Andriessen zien we dat hem 
nog geen heldere oplossing voor ogen stond voor de aansluiting van 
het binnendijkse op het buitendijkse gedeelte. Juis t op dat punt heeft 
Adr i aan Anthoniszoon verbeteringen aangebracht. 

De schans Bel l ingwolderzi j l 
Kle ine schansen, met aarden wal len en bastions volgens het Oud
nederlandse stelsel, speelden in Noord-Nederland een belangrijke rol 
in de periode 1589-1594, e indigend met de inname van de stad 
Gron ingen . De schansen, waarvan vele in de vorm van een regelmati
ge drie-, vier- of vijfhoek, werden aangelegd op strategische punten. 
Overdiep heeft deze periode beschreven in zijn boek De Groninger 
schansenkrijg. H i e r i n zijn kaarten opgenomen waarop de geografische 
situatie aan het einde van de zestiende eeuw is gereconstrueerd. 

Dankzi j het kaartmateriaal komt de strategie van Wi l l em Lodewijk 
goed in beeld. O o k wordt de betekenis van het grote aantal schansen 
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Plattegrond van 

Bellingivolderzijl, toe

geschreven aan Stampioen. 

duideli jk voor de controle van de strategische verbindingsroutes, 
zowel over land als over water. Bij een aantal acties van Wil lem Lodewijk 
en Maurits worden nameli jk troepen en materiaal over de Zuiderzee 
en de Waddenzee aangevoerd naar het Reitdiep en de Eems. Ook 
langs de toenmalige kustli jn, meestal bij de zijlen, werden daarom 
schansen aangelegd, zoals te Zoutkamp en Delfzijl . De schansen waren 
zowel voor Wi l l em Lodewijk als Verdugo van belang: afwisselend 
wierpen beide partijen schansen op en veroverden, verloren of 
verbeterden ze de vestingwerken (afb. 4). 

Door het grote aantal is al duideli jk welk belang Wi l l em Lodewijk 
aan de zijlschansen hechtte. Ze zijn aangelegd op de plaatsen waar het 
binnenwater via uitwateringssluizen (zij len) bij eb op zee kon worden 
geloosd. E e n goed voorbeeld van een zijlschans is Bellingwolderzij l : 
Bellingiuolde is niet wijdt van den Dullart, en bequamelijck gelegen, om aen die 
sijde de wegh naer Groningen onvry te maken. Sy konnen, als 't water hoogh is, 
de sluysen openen, en al 't omliggende lant onder setten; en als sy die sluyten, 
't water tegenhouden, dat van de Bourtang afkomt. De afbeelding van 
Bell ingwolderzi j l laat een eenvoudige aarden versterking zien, waarbij 
de twee zijlen die dienen voor de afwatering van de Westerwoldse A 
b innen de omwall ing liggen (afb. 5). 

De schans Bell ingwolderzi j l werd aangelegd in 1593. Materiaal en 
mankracht voor de aanleg van de schans werden door Wil lem Lodewijk 
vanuit Oostmahorn, \ i a de Waddenzee, Eems en Dollard in 150 schepen 
aangevoerd. Hoewel ook de naam van Adr iaen Anthonisz in verband 
is gebracht met de aanleg van de Bellingwolderschans,^^ zijn de werk
zaamheden uitgevoerd onder le iding van V a n den Corput.^'^ He t werk 
zou onmogeli jk zijn geweest zonder eenige houten hutten, van plancken 
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t' samen geschroeft, die men lichtelijck weer los maken kon...; ja men sou, met 
schand en schade, door den gestadigen regen, sonder iets te konnen verrichten, 
hebben moeten afwijcken; of de meeste soldaten door ongemack, koude en regen 
vergaen sijn. Ondanks de bedreiging door Spaanse troepen kon de 
schans worden afgebouwd. Ti jdens een van de Spaanse aanvallen was 
de schans aan de zijde van de dijk nog niet versterkt, maar V a n den 
Corpu t kon dankzij het graven van een kleine gracht en het opwerpen 
van een wal bui ten de dijk het gevaar afwenden. 

Postema geeft i n zijn boek over V a n den Corput een schets van 
6 diens ui tmuntende kennis van de terreingesteldheid in Noord-
Ontwerp van Simon Stevin Neder land en zijn deskundigheid bij het opwerpen van versterkingen 
V007 Deventer. -̂ ^ veengebieden en langs de zeekant. Voor de uitvoering van de 

operaties van W i l l e m Lodewi jk was hij onmisbaar. De omvang van de 
operaties i n de periode 1589-1594 en de strategie van Wi l l em 
Lodewi jk komen duideli jk uit de ver f dankzij de kaarten die Overdiep 
publiceerde.^^ De schansen op de passen in de venen en bij de uit
wateringssluizen aan de zeekant vormen als het ware een wijde 
circumvallat iel inie rond de stad Gron ingen . Vo o r de strategie van 
W i l l e m Lodewi jk was de aanvoer van troepen en materiaal over de 
Zuiderzee en de Waddenzee naar plaatsen als Aduarderzi j l en 
Bel l ingwolderzi j l van essentieel belang. Door de inpoldering van 
gedeelten van de Dol la rd verloor de schans te Bell ingwolderzij l aan 
betekenis. 

De mogeli jkheden die de zijlen boden om zo nodig het gebied 
rond de schansen te inunderen waren rond 1590 voldoende bekend. 
Evenals bij het ontwerp van Wil lemstad van Abraham Andriessen 
vormt in Bel l ingwolderzi j l een kleine buitendijkse haven, b innen de 
omwall ing, een belangrijk onderdeel van het ontwerp. Ook bij een 
belegering was het zodoende mogelijk de schans te bevoorraden. I n 
de zeventiende eeuw zijn de eenvoudige buitendijkse versterkingen 
van Bel l ingwolderzi j l nog v e n a n g e n door een wal met bastions. 
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Zoals het Nederlandse stelsel in de zeventiende eeuw werd beschreven 
door auteurs als Metius, Marolois, Frei tag en Dogen, is i n die eeuw 
ook aandacht besteed aan de versterkingen die aan een rivier of aan 
de zeekant lagen. I n 1618 publiceerde S imon Stevin zijn boek Nieuwe 
manier van Sterctebou door Spil-Sluysen. Duidel i jk zien we bij Stevin de 
verbeteringen ten opzichte van de zijlschansen, waar de waterhoogte 
in de haven onderhevig was aan eb en vloed. Bovendien waren de uit
wateringssluizen in het d i jk l ichaam opgenomen en kon men geen 
grote schepen schutten. Stevin verwerkte schutsluizen in zijn ontwerpen 
zodat schepen een veilige ligplaats in de haven konden vinden. 
Stevins ontwerp voor Deventer, met sluizen en stenen beren in de 
grachten bij E en F (afb. 6), is voor de waterbeheersing een duidelijke 
verbetering ten opzichte van de ontwerpen van Adriaan Anthoniszoon.^^ 
De waterstand in de haven en de grachten was op deze wijze goed te 
regelen. 

Het onderwijs in de vestingbouw 
De aanleg van versterkingen, droogmakeri jen en stadsuitbreidingen 
vereisten in het begin van de zeventiende eeuw een groot aantal in
genieurs en landmeters met voldoende wiskundige en technische 
kennis. O p verzoek van prins Maurits startte in 1600 het onderwijs in 
de Duytsche Mathematique diA.n de Leidse universiteit. He t onderwijs 
werd niet zoals gebruikeli jk in het La t i jn , maar in het Nederlands 
gegeven. Volgens een instructie van Stevin dienden de rekenkunde, 
de geometrie en de beginselen van de fortificatie te worden behandeld. 
O o k kregen de studenten les i n het veld en dienden ze een stage te 
volgen bij het leger. Nie t alleen in L e i d e n , maar ook in Franeker en 
Ut rech t bestond een opleiding tot ingenieur en landmeter. De 
studenten die het onderwijs volgden waren veelal ongeletterden en 
handwerkslieden met een praktische vooropleiding.^*^ 

De aard van de opleiding en de vele verwikkelingen van dit hoger 
beroepsondenvifs avantfa-lettre zijn beschreven door V a n Winter . 
Ui tvoer ig gaat hij i n op de status van de opleiding en de problemen 
die ontstonden over de opname van de hoogleraren in de senaat, de 
vermelding van h u n naam op de ordo lectionum, het ui t reiken van een 
bu l en de e rkenn ing van de opleiding. I n tegenstelling tot Le iden 
werd in Ut rech t het onderwijs dan ook door lectoren gegeven. V a n 
Maanen signaleert dat het wiskunde-onderwijs i n het begin van de 
zeventiende eeuw een praktische inslag heeft.^' H e t onderwijs stond 
ten dienste van een breed scala beroepen, maar heeft vooral zijn nut 
bewezen voor de opleiding van landmeters.^'^ 

E e n eerste aanzet voor dergelijke opleidingen dateert al uit de laatste 
decennia van de zestiende eeuw.^'^ A a n de universiteit van Franeker 
heeft Adr i aen Metius, de zoon van Adr iaan Anthonisz, als eerste hoog
leraar onderr icht i n de vestingbouw gegeven. I n Le iden werden 
L u d o l f van Geulen en V a n der Merwe in 1600 benoemd; beiden 
stierven i n 1610.'^'^ N a de dood van V a n der Merwe heeft Frans van 
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Schooten sr. het onderwijs tot 1615 waargenomen, alvorens hij tot 
hoogleraar werd benoemd. I n 1610 begint een periode dat het onder
wijs i n de Duytsche Mathematique v^erd gegeven door drie V a n 
Schootens: Frans sr., zijn zoon Frans j r . en diens halfbroer Petrus 
(tabel 1 ) . 

T a b e l I 

Lijst van hoogleraren en 

lectoren in de vestingbouw 

aan de universiteiten te 

Leiden, Utrechten 

Franeker. 

L E I D E N 

Symon Franszoon van Merwen 
L u d o l f van Geulen 
Frans van Schooten sr. 
Frans van Schooten j r . 
Petrus van Schooten 

U T R E C H T 

Cornel is Melder 
Hugo Ruysch 
B a r e n d L i n 

1600-1610 
1600-1610 

(1610-1615) 
1646-1660 
1661-1679 

1659-1661 
1661-1690 
1691-? 

1615-1645 

F R A N E K E R 

Adr i aen Metius 
B e r n a r d Ful len ius sr. 
A b r a h a m de Grave 
B e r n a r d Ful lenius j r . 

1600-1635 
1636-1657 
1659-1683 
1684-1706 

N a het overli jden van Petrus van Schooten in 1679 wordt in 1681 
besloten geen nieuwe hoogleraar i n de Duytsche Mathematique te 
benoemen. Pas i n 1701 zal H e n r i Goets als lector het onderwijs voort
zetten.'^'' 
Alvorens i n te gaan op het onderwijs te L e i d e n , is het goed erop te 
wijzen dat ook aan een aantal Il lustre Scholen praktisch wiskundig 
onderr icht werd gegeven. H e t bekendste voorbeeld is de Illustre 
School MMnrfzvanJanJanszoon Stampioen in Rotterdam. 
Stampioen was de leermeester van onder anderen stadhouder Wi l lem 
I I op het gebied van de vestingbouw.^^ E e n groot aantal tekeningen 
van Nederlandse vestingen was in het bezit van Wi l l em I I , waaronder 
door h e m zelf getekende. E e n deel daarvan is n u nog aanwezig in de 
Kon ink l i jke Bibl iotheek, terwijl een ander deel i n 1749 is verkocht.^' 
T o t de laatste serie tekeningen behoort de plattegrond van de schans 
Bel l ingwolderzi j l , die als afbeelding 5 is weergegeven. Deze tekening 
toont niet al leen de plattegrond van de schans, maar ook het om
liggende gebied met de Westerwoldse A , het verloop van de Dollard-
dijk, de buitendijkse gronden en het e i land Ulsda. De plattegrond is 
mogelijk door Stampioen getekend voor het onderricht aan Wil lem I I . 

Ook van stadhouder Wi l l em I I I is bekend dat hij gedurende zijn 
minderjarigheid onderwijs heeft gehad in de krijgskunde en vesting
bouw. Ti jdens zijn verbli j f i n L e i d e n , waar hij niet ingeschreven stond 
aan de universiteit, leende hij geregeld boeken over vestingbouw uit 
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de prinselijke bibliotheek, onder meer werken van Antoine de Vi l l e 
en Freitag. E e n Fortificatieboeck van Syn Hoochts self geteeckent in deJaere 
1669 en 1670 en eenige Cyfferingen ende teeckeningen van de gronden der 

fortificatiën tonen aan dat Wi l l em I I I z ich tijdens zijn opleiding intensief 
met vestingbouw heeft beziggehouden. 

Het manuscr ipt van Petrus van Schooten 
Over de aard van het onderwijs i n de Duytsche Mathematique gedurende 
de zeventiende eeuw zijn we dankzij enige manuscripten ge ïn fo rmee rd . 
De i nhoud van de manuscr ipten in de collectie van de universiteits
bibliotheek te L e i d e n is kort weergegeven door V a n Maanen.'^^ I n de 
universiteitsbibliotheek te Gron ingen wordt echter ook een aantal 
handschrif ten bewaard van de drie Leidse hoogleraren V a n Schooten: 
Frans van Schooten sr., Frans van Schooten j r . en Petrus van Schooten. 
Handschr i f t 441 bevat volgens een opgave i n de catalogus van hand
schriften vier verhandel ingen van Petrus van Schooten. De samen
stelling van de band is echter als volgt: 

- Arithmetique ou Vart d Cyfrer ( l - 4 7 r ) , 
- Fabulae logarithmicae (49r-80r) , 
- Van de Fog van Briggius (81r-84v), 
- Van deelingen (87v-93r), 
- Fundamenta quibus usus fuitFr: A Schooten frater meus ante quam 

doctrinam de dimensione circuli Corporum agressus, 1656 mensus aprili (93r) , 
- Van de Fortificatie (94v-140v; 1-91), 
- [een berekening] (140r-141v). 

De n u m m e r i n g van de bladzijden is i n potlood aangebracht. De kater
nen met de verhandel ing Van de Fortificatie zijn achterin de band in 
tegengestelde volgorde toegevoegd en hebben een aparte nummer ing 
i n inkt . 

De toewijzing van alle verhandel ingen aan Petrus van Schooten 
staat vermeld in de catalogus van handschriften in de universiteits
bibliotheek te G r o n i n g e n . D e eerste verhandel ing Arithmetique is 
echter van een andere hand dan de overige. Di t blijkt ook uit een 
inhoudsopgave die op de band is geplakt: In dit Manuscript Fr. A. van 
Schooten, Professor in de Mathesis te Leiden: gevoegd bij de Aantekeningen van 
P. van Schooten; in dato 1656 mense April zijn begrepen de volgende stukken... 
Vergel i jk ing met andere handschriften leert dat de Arithmetique is 
geschreven door Frans van Schooten sr. De overige verhandelingen in 
het handschrift zijn alle van de hand van Petrus van Schooten, zoals 
ook blijkt ui t een passage aan het einde van de Fabulae logarithmicae: 
Finis Fabularum Logarithmorum scripsit P: A Schooten Anno 1655 Ante dies 
Caniculares; dat wi l zeggen v ó ó r de hondsdagen, die op 19 j u l i 
beginnen. 

Hoefer dateert de verhandel ing over vestingbouw Van de Fortificatie 
i n apr i l 1656.'^° Waarschijnl i jk heeft hij z ich laten verleiden door de 
datering op de omslag van de band. O p p.1 komt echter de vermelding 



1656 SeptemberYoor. Petrus van Schooten heeft met voortvarendheid 
aan zijn manuscr ipt gewerkt. Dat blijkt ui t een deel van de tekst van 
p .61 , geschreven op de aankondiging voor een begrafenis op 
donderdag 16 november 1656. 

Deze aankondiging is als een aanhangsel toegevoegd evenals andere 
volgeschreven vel len papier van verschil lende afmetingen die tussen 
de tekst zijn geplakt of aan de onderzijde van bladzijden zijn vast
geprikt. Grote delen van de tekst zijn geschrapt en passages zijn 
tussengevoegd, zodat het handschrift een onoverzichtelijke indruk 
maakt. De tekst is dan ook voorzien van allerlei aanwijzingen om de 
weg niet kwijt te raken: 
- (p. 2) ad definitionem cortinae videaturp. 43, 
- (p. 57) continuatio finis sequentis paginae 58, 
- (p. 83) continuatio huius is te sien pag. 84, 
- (p. 85) continuatio in fino antecedentispag. 85, 
- (p. 50) continuatio huius est in inverso hoe appenso papiro ordin... inverso 

scriptum. 

I n tegenstelling tot de andere verhandel ingen uit dezelfde band geeft 
het handschrift Van de Fortificatie de i ndruk van haastwerk. Aangezien 
Petrus van Schooten pas in 1661 tot hoogleraar werd benoemd, staat 
niet vast dat hij de verhandel ing heeft geschreven ter voorbereiding 
van colleges. T o c h mag m e n dit veronderstellen. De verhandeling 
geeft als geheel de indruk te zijn opgezet voor het onderwijs, getuige 
de vele herhal ingen, opmerkingen als roga hic, roga hoe, Questio et eius 
solutio en verder de lijst van vragen en de aanduiding hier op 't bert bij 
het tekenen van figuren. 

H e t is bekend dat Petrus van Schooten colleges van zijn broer Frans 
van Schooten heeft waargenomen voordat hij zelf hoogleraar werd, 
onder meer i n geval van ziekte. Anderzi jds is het niet uitgesloten dat 
hij de aantekeningen op schrift heeft gesteld toen hij de colleges 
waarnam wegens drukke werkzaamheden van zijn broer. Men kan 
daarbij denken aan het uitgeven van Exercitationum Mathematicarum; 
het voorwoord van de eerste drie delen van dit boek is respectievelijk 
gedateerd op 12 september 1656, 15 december 1656 en 1 j anua r i 
1657. I n ieder geval is duideli jk dat Petrus van Schooten in de verhan
del ing teruggrijpt op gegevens van zijn broer: 
- Mijn broeder stelt 2 voet borstweer voor yder man (p. 19) , 
- mijn broeder heeft de eerste leys de fortificatiën leesende de sijde gestelt van 

90 roeden (p . 32 ) , 
- mijn broeder voor de eerste reyse de fortificatie in de les leesende heeft dees 

fyguer al so uytgewrogt, eerst gevonden hebbende... (p. 45 ) , 
- Teyckent eerst een nieuwe wal rontsom en daeraen de bol wercken; de bol-

ïvercken sijn qualick geteeckent. Besiet ons anderfigueren van t laetste collogy 
van mijn broeder (p. 64 ) . 
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H e t is geenszins uitgesloten dat Frans van Schooten in deze periode 
z ich richtte op de meer abstracte onderwerpen in de wiskunde-^^ en 
het praktisch gerichte onderwijs i n de Duytsche Mathematique overliet 
aan zijn broer. 

De 'Duytsche Mathematique' 
Dankzij de vol ledigheid van de verhandel ing, de scherpe datering en 
de zekerheid dat het gaat om aantekeningen voor een college kunnen 
we ten eerste de vraag stellen in hoeverre de verhandel ing een af
spiegeling is van het onderwijs i n de vestingbouw in L e i d e n in de 
zeventiende eeuw. Bovendien zou het manuscript een antwoord 
k u n n e n geven op een tweede vraag, nameli jk of de V a n Schootens op 
de hoogte waren van de discussie over nieuwe ontwikkelingen. V a n 
Winte r was daar heel stellig over: Zij hebben geen bijdragen geleverd tot de 
discussies die nog in hun tijd op gang zijn gekomen over de waarde van nieuwe 
inzichten omtrent de versterkingskunst. Zij zijn steeds het handboek van Stevin 
trouw gebleven.^'^ 

H e t onderwijs te L e i d e n werd gegeven in goeder duytscher tale.^^ 
Petrus van Schooten volgde daar in zijn voorgangers. Desondanks 
wemelt het manuscript , zoals we hebben gezien, van verwijzingen naar 
andere bladzijden in het La t i jn en opmerkingen zoals: post plura de his 
(p. 15) , interpretatio operationis (p. 32) en nota dubium (p. 34) . He t is de 
vraag of Petrus van Schooten voor zijn onderwijs ook de verhandeling 
heeft gebruikt over Arithmetique die i n dezelfde bundel is opgenomen. 
Arithmetica vormde een van de onderdelen van het onderwijs in de 
Duytsche Mathematique, zoals blijkt uit de instructie die door Stevin was 
o p g e s t e l d . D e verhandel ing in handschrift 441 is echter van de hand 
van Frans van Schooten sr. en is gesteld in het Frans; wel worden daar
in enige onderdelen behandeld die Stevin voor de Arithmetica voor
schreef, maar de verhandel ing li jkt eerder bedoeld voor het onderwijs 
aan kooplieden. 

U i t het manuscript Van de Fortificatie blijkt dat Petrus van Schooten 
herhaaldel i jk naar de colleges van zijn broer verwijst. We mogen aan
nemen dat het onderwijs van beide broers nauw op elkaar aansloot, 
zeker i n de periode dat Petrus van Schooten de colleges voor zijn 
broer waarnam totdat hij zelf i n 1661 werd aangesteld na de dood van 
Frans j r . op 30 mei 1660. 

U i t een ander handschrift over fortificatie dat in de universiteits
bibliotheek van L e i d e n ( B P L 1993) wordt bewaard, blijkt dat Petrus 
ook gegevens heeft ont leend aan het werk van Frans van Schooten sr. 
V a n Maanen'^'' vergeleek het Leidse handschrift van Petrus van Schooten 
met een handschrift ( B P L 1013) van Frans sr: Large paris of the text are 
parallel and most of thefigures are identical, differing only in the scale used. 
De datering van dit tweede handschrift van Petrus van Schooten is 
onduidelijk. V a n Maanen meent dat Petrus toegang kreeg tot het hand
schrift n a de dood van zijn broer en het omwerkte ter voorbereiding 
van de colleges die hij vanaf 1661 gaf. Wanneer we de Leidse en 



Groningse verhandeling van Petrus van Schooten met elkaar vergelijken, 
zien we dat de Groningse verhandel ing veel verder is uitgewerkt ten 
dienste van het geven van college. O o k is duidelijk dat er een recht
streekse lijn is tussen het onderwijs van Frans sr. en Petrus van Schooten. 
Mogelijk bieden de bewaard gebleven handschriften de mogelijkheid 
de l i jn tot i n detail te volgen. 

De opzet van Van de Fortificatie is, niet geheel duidelijk door de vele 
wijzigingen. M e n kan echter globaal de volgende hoofdstukken 
onderscheiden: 

1. [een in le id ing] (1) 
2. Volgen de benaminghen (2) 
3. Manier hoe men in de voortijden eerst heeft beginnen te fortificeeren (10) 
4. Demonstratie dat de schoten geschieden uyt lager plaetsen stercker sijn als die 

uyt hoger geschiedende (17) 
5. Volgt de relatie van den houck aen de circumferentie tot ider van de houcken 

des bohverx (20) 
6. Van de vergelijcking der regulaere sterckten onder malcander dat is om te 

toonen welck de sterckste te achte sij (27) 
7. Fgebruck der voorgaende taefelen in 't afsteecken van alle reguliere sterckten 

(27) 
8. Gehandelt hebbende van reguliere fygueren sullen koomen tot de irreguliere 

fortificatie (36) 
9. Volgt een generael gemeen profyl van alle reguliere massive vestingen (50) 

10. Volgen de 3 manieren op welcke men oude steeden naer de voorgaende ivijs 
fortificeeren kan (61) 

11 . Van t fortificeeren van scherphouckige fyguere op onse en ander autheuren 
manier (68) 

12. Volgt de fortificatiën des plaetsen sijnde aen de water kant geleegen ofte aen 
de seekant (70) 

De volgorde van de hoofdstukken laat z ien dat Petrus van Schooten in 
grote l i jnen de indel ing volgt die andere auteurs, zoals Marolois, 
Frei tag en Dogen, hebben gekozen voor de beschrijving van de Oud
nederlandse versterkingsmethode. 

Nieuwe denl<beelden 
Voor de tweede vraag, of Petrus van Schooten op de hoogte was van 
nieuwe denkbeelden in de vestingbouw, zul len we het manuscript 
vergeli jken met het boek Versterckte Vestingvsnn H e n r i c k Ruse, dat twee 
j a r e n eerder i n 1654 v e r s c h e e n . R u s e stelde de Oudnederlandse 
versterkingsmethode ter discussie en presenteerde een andere methode 
die gelijkenis vertoonde met de methode van Pagan. Di t ontlokte een 
reactie aan Gera rd Melder wiens boek over de fortificatie voor het 
eerst i n 1658 verscheen.'^'^ 

H e t voornaamste bezwaar van Ruse richtte z ich tegen de stelregel 
dat den hoeck van de courtine en flanck altijdt recht moet sijn, tegen een 
faussebraye rond de gehele omwalling en tegen het grote aantal buiten
werken. Spottend sprak Ruse i n zijn voorwoord over de onderdanen van 
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Mathesis, welcke meynen dat den Oorlogh en alle saken ter weerelt sich na hare 
regels onveranderlijck moten voegen. O o k de buitenwerken konden bij hem 
geen genade vinden: De moderne ingenieurs beroepen sich seer op de sterckte 
haerder buytenwercken, waer van eenige nochtans rechte moortkuylen sijn.^^ Als 
verbeteringen stelde Ruse de f lanken rechthoeckigh op de raserende defens-
linie,^*^ dat w i l zeggen dat de gracht voor de facen recht-hoeckigh van de 
flanquen gedefendeert wort. Ve rde r legde hij de faussebraye alleen voor 
de court ine en de f lanken (afb. 7). 

Melder verwijt Ruse dat zijn methode geenszins een nieuwe is: 
nieuwe, wat magh ick seggen nieuwe, ick meen de Copye ende oude Sustenu der 

Jesuiten te Parijs, ende oock nageboets van du Comte de Pagan, wiens boeck 
uytgegaen is Anno 1644.'^^ Voorts steekt Melder i n zijn Appendix de lof
trompet over de burgemeesters van Amsterdam dat zij de p lannen van 
Ruse voor een nieuwe omwall ing van de stad afwezen: Dan de WelEd. 
Heeren van Amsterdam (onder reverentie hier ingevoert) zijn wijser, als om syn 
reden te gelooven, maar die letten alleen op de mesnagie, daerse seer wel aen doen, 
ende datse haer houden by de eenvoudige hedendaeghsche Fortificatie, ende niet 
met de syne, die soo gebullebackt, gemomaensicht ende opgepronckt staen.'^^ 
Hoewel de i d e e ë n van Ruse in het bui tenland ingang vonden en in de 
j a r e n zeventig en tachtig toegepast werden in een soort verbeterd 
Oudneder lands stelsel, vonden ze aan het e ind van de j a r e n vijftig van 
de zeventiende eeuw nog weinig weerklank. 

Was Petrus van Schooten op de hoogte van de i d e e ë n van Ruse en 
heeft hij ze i n de collegestof verwerkt? I n de meeste gevallen volgt V a n 
Schooten de vaste patronen van het Oudnederlandse stelsel en 
beperkt hij z ich tot oefeningen om de afmetingen van de wallen en 
bastions te berekenen. E e n enkele keer vermeldt hij echter een ervaring 
ui t de praktijk, zoals de mededel ing van Paen over het talud van een 
wal: Al is t dat men sooden en queeck gebruyckt om op te setten, heeft mij oock 
geseyt dat men heeft genoomen 10 voet doceeringe tegen 12 voet hoochte en dat het 
werck niet heeft cunnen blijven staen t welck mij verwondert. O p p. 52 verwijst 
hij naar een praktische oplossing van Stevin voor het inzaaien van de 
aarden wal len met lucerne: een kruyt t welck bij de latijnen medica genoemt 
wort of borgondische daveren... is seer goet voor de beesten t welck in tijt van 
belegering wel te passen comt. Dit kruyt wortelt seer diep in de aerde t welck niet 
alleen vordelick is om de wallen langer in geduerichh... te houden sonder vervallen, 
maer die deurvlechting geeft oock sterckte teegen t beschieten, beschermt de wallen 
in nat weder tegen t afspoelen der reegens en in droog weder voor t afstuyven des 
wints. 

Slechts bij ui tzondering vermeldt hij een idee dat afwijkt van de 
gangbare versterkingsmethode. Zo vermeldt V a n Schooten op p. 57 
terloops: Mij dunckt niet vremt te sijn als men voor de Facen geen faucebrayen 
ordineert, terwijl een faussebraye rond de gehele omwall ing n u juis t een 
kenmerk van het Oudneder landse stelsel was. E e n schets op p. 57 van 
het handschrift laat een faussebraye zien voor de courtine en de 
f lanken van een bastion; de hoek tussen de courtine en de flanken is 
recht; hetzelfde geldt voor de vorm van de faussebraye. H e t lijkt erop 
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dat hij de passage over de faussebraye enige keren herschreven heeft. 
Zo vermeldt hij ook op p. 57: Wat aengaet de faucebrayen sijnde in de 
plaets van de casematten gecoomen. Sommige willen gelijck tot noch int gebruyck 
is geweest dat overal de faucebrayen werden gemaeckt rontsom de gansche sterckte 
maer ons oordeels is niet van nooden dat deselve voor de facen werden gemaeckt... 

O p p. 58 vervolgt V a n Schooten zi jn betoog en presenteert hij een 
andere schets. De hoek tussen de courtine en de flanken van de 
hoofdwal is weliswaar nog recht, maar de wal van de faussebraye past 
hij aan: ...en om deese reeden dan dient de faucebraye voor de facen naergelaten, 
maer kan in plaets voor de epaule ruymer spatie gelaten worden. En mach men 
deselve voor de epaule wel met een bocht maecken als BCD om grootter spatie te 
begrijpen en ten andere om uyt CD rechter dat is beter defensie te doen. He t is 
niet bekend o f V a n Schooten het boek van Ruse uit 1654 kende, zodat 
niet duideli jk is of hij bovengenoemde aspecten aan Ruse heeft 
ont leend of onafhankeli jk heeft bedacht. 

Pas in de j a r e n zestig en zeventig zien we bastions met schuine 
f lanken, zoals in een ontwerp van Hugo Ruysch voor Utrecht uit 1666 
en het p lan voor de stad Breda van d'Yvois uit 1674.^^ O p het laatste 
ontwerp legt d'Yvois de faussebraye alleen voor de courtine en de flan
ken; niet voor de facen (afb. 7). De gebreken van het Oudnederlandse 
stelsel kwamen vooral aan het l icht tijdens de Franse veldtocht in 1672 
waarbij een groot aantal steden werd ingenomen. T o c h duurt het nog 
geruime tijd voordat een enigszins verbeterd stelsel - bastions met 
schuine f lanken en een faussebraye voor de courtine en de flanken -
wordt toegepast. E e n definideve verbetering komt pas aan het einde 
van de zeventiende eeuw tot stand wanneer de ontwerpen van Menno 
van Coehoorn toepassing vinden.'*'^ 

s 
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Conclus ie 
Tussen het ontwerp voor Wil lemstad uit 1583 en de dood van Petrus 
van Schooten in 1679 (afi. 8) ligt een periode van bijna honderd jaar 
waar in de Oudneder landse versterkingswijze nauwelijks veranderde. 
De voorbeelden van de vesting Willemstad en de schans Bellingwolder
zijl laten zien dat door de aanleg van de omwall ing rond de sluizen en 
havens de mogeli jkheden voor controle van waterwegen, de aanvoer 
van mensen en materiaal en het stellen van inundaties bij belegeringen 
optimaal benut werden. Deze elementen pasten in het verdedigings
concept van de opstandige gewesten dat duideli jk afweek van het 
Spaanse systeem van grensvestingen in de Zuideli jke Nederlanden en 
dwangburchten uit de voorgaande periode. De behoefte aan land
meters en ingenieurs leidde in 1600 tot het instellen van een opleiding 
Duytsche Mathematique te L e i d e n , waar van 1610 tot 1680 drie hoog
leraren V a n Schooten het onderwijs verzorgden. H e t onderwijs van de 
V a n Schootens richtte z ich voornameli jk op de wiskundige grond
slagen die voor de vestingbouw noodzakelijk waren. De inhoud van 
het handschrift Van de Fortificatie va.n Petrus van Schooten bevestigt het 
bestaande vermoeden dat het onderwijs in de Duytsche Mathematique geen 
bijdrage tot vernieuwing heeft geleverd. W e l vermeldt hij enige 
verbeteringen van de Oudnederlandse versterkingswijze die ook voor
komen i n het boek Versterckte Vestingwan H e n r i c k Ruse uit 1654, maar 
dit zal i n de discussie geen ro l hebben gespeeld. 
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